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  بيان تحالف الجمعيات العاملة حول قضايا المرأة من أجل مناصرة برنامج عمل

  2014المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد  

  الديباجة :

ن سنة مليئة با�حداث يھرة حوالي عشراانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالق ىعل مضى
كل ا�صعدة السياسية والثقافية وا&جتماعية  ناء، وعلىثوالتطورات في كل الدول العربية بدون است

ھداف لدول العربية بالعمل على تحقيق غايات المؤتمر وتجسيم ا�وا&قتصادية. وقد التزمت ا
وا3جراءات الواردة ضمن برنامج عمله. كما التزمت بقرارات المؤتمرات الدولية والقمم العالمية التي 

اتفاقية القضاء على كافة  يات والبرامج الصادرة عنھا وخاصةوا&تفاق ،سبقت أو تلت مؤتمر القاھرة
) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية ا&جتماعية بكوبنھاجن 1979أشكال التمييز ضّد المرأة /السيداو (ديسمبر 

)، وإع<ن ا�مم المتحدة 1995المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ببيجين (سبتمبر ) و1995(مارس 

�   .2000لفية الصادر سنة بشأن ا

تحققت فيما يتصل بقضايا السكان والتنمية ومن قد وتفصح التقارير والبيانات أن إنجازات عديدة 
ضمنھا قضايا المرأة سواء على مستوى السياسات أو الخدمات التعليمية والصحّية، أو المشاركة، أو 

سمح بتطوير أوضاع فئات كثيرة من السكان تعديل التشريع وإحداث الھياكل واEليات. إ&ّ أن ذلك لم ي
ذلك ن كان إوتتواصل معاناتھن في كل البلدان العربية وفي كل مراحل حياتھّن،  ال<تيالنساء وخاصة 

التعليمية في كافة المستويات  ا&لتحاقمرأة في . فبالرغم من التطور الذى حققته الشكال متفاوته أب
، ونسبتھن في مواقع صنع القرار ضعيفةيت المجتمعي بق العملفي خاصة الجامعية، إ& أن مشاركتھّن و

متواضعة. ولم يرفع عنھن التمييز والتھميش. وبقيت ممارستھن لحقوقھن ا3نسانية  العملوفي سوق 
ضربا من الكفاح المستمّر المضني بما في ذلك الحقوق ا3نجابية والحق في اتخاذ القرار ضمن المجال 

تشويه  اف ضد المرأة بكل أشكاله ومن ضمنھصل الفقر أنثويا، كما تواصل العنالخاص والعام. وتوا
  للفتيات وتزويج القاصرات.  ةيلسء التناعضاا&

بالتصدي لھا التزامھا الحكومات إع<ن ومع استمرار كل ھذه التحديات وغيرھا، وبالرغم من 
المنطقة العربية اليوم  تواجهمنھا،  الحدّ ا�قل  على والقضاء على الممارسات المھينة والسالبة للحقوق أو

وضعا بدأت تبرز من بين ثناياه مؤشرات وع<مات تدعو إلى التخّوف وا&نزعاج من إمكانية التراجع 
في المكتسبات الحقوقية وا&جتماعية التي حققتھا الشعوب عبر حقبات طويلة من تاريخھا بمساندة ودعم 

شبكة إقليمية لتعزيز قدراتھا  تنظيمدر عدد من الجمعيات العربّية إلى من مكونات المجتمع المدني. ولقد با
معاضدة الجھود الحكومية من أجل تأمين الحقوق لع القرار وتھا والزيادة من تأثيرھا على صنوتدخ<

تحالف الجمعيات العاملة حول قضايا المرأة وإقرار التكافؤ والتقليص من الفجوات، أطلق عليه اسم :" 
  ." 2014وما بعد  20مناصرة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +من أجل 

، كان والتنمية وقضايا المرأة خاصةتزام دوليا وإقليميا ووطنيا بقضايا السلوحرصا منه على تجديد ا&
للمجتمع المدني، ولمواجھة التحديات القائمة  وفاعلةوعلى توفير أفضل الظروف لمشاركة حقيقية 

للمؤتمر ا3قليمي العربي لمتابعة تنفيذ برنامج  البيانجّدة في المنطقة العربية، يتوجه التحالف بھذا والمست
  استجابة للمبادئ التالية: البيانويأتي ھذا  ،عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
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  المبادئ :

  استنادا إلى :

بادئ إنسانية سامية جاءت بھا في الحقوق والكرامة وعدم التمييز، ھي م والمساواةن الحرية أ •
 ،تضمنھا المواثيق والمعاھدات الدوليةوالشرائع السماوية 

ا3نسان ھو غاية التنمية وصانعھا، وھو أھّم مورد وا�رقى قيمة في كل المجتمعات، وكل أن  •
إنسان فرد مھّم. لذلك فإن التعّدي على حقوق ا�فراد أو ا�قليات بحّجة خدمة المجموعة أو 

 ،بية أمر مرفوض قانونا وأخ<قاا�غل

حقوق الطفلة والمرأة في حياة كريمة وصحة وافرة وفي العيش ضمن بيئة فكرية واجتماعية أن  •
خالية من كل تمييز وتھميش وكل أشكال العنف، ھي من صميم حقوق ا3نسان الكونية التي & 

 ،تتحّمل تجزئة أو استثناءات

السياسية وا&جتماعية وا&قتصادية والثقافية على قدم ممارسة المرأة لحقوقھا المدنية وأن  •
المساواة مع الرجل، وتعزيز مشاركتھا، تمّثل إحدى الضمانات الكبرى للتنمية في أي مجتمع، 

 ،ومن الضروري أن تحظى باھتمام كل القوى الحكومية وغير الحكومية

& بّد منه لنجاح كل تخطيط تنمية قدرات كل السكان وتمكينھم وخاصة النساء والشباب، شرط أن  •
 ،تنموي يرمي لتحقيق الرفاه وضمان ا&ستدامة

المتغيرات السكانية الكمية والنوعية مرتبطة أشد ا&رتباط بتحقيق التنمية المستدامة وتأمين أن  •
 .تنتفي فيه الفوارق المجحفة والتمييز والتھميش مستوى عيش جّيد للجميع

الجنسية لجميع حيثما كانوا بما في ذلك الحق في الصحة التمّتع بوضع صحي راق ھو حق لأن  •
الجودة العالية  ا3نجابية على مستوى المعرفة الدقيقة والم<ئمة وعلى مستوى الخدمات ذاتو

 والمتاحة للجميع،

الفقر تقلصت نسب  كلما للسكان، القدرات الصحية والتعليمية والمھارّية  كلما تدّعمت هأن  •
 .مستوى العيش وتحّسن

س<مة حياتھا وجسدھا وصون حقوقھا على أسس الحفاظ على للمرأة مطلق الحق في أن  •
  ،ونبذ العنفوالفعلية  المساواة التامة

مقّننة في كثير من ا�حيان وخاصة المرأة في  ةالعربية تعاني من انتھاكات عديد أن المرأة •
عدد كبير من  والحروب وعدم ا&ستقرار، وھي وضعيةوالكوارث الطبيعية ظروف الصراعات 
 الدول العربية اليوم.

كما  ،يالواقع العمل إلىتترجم أوجه المساواة والتكافؤ التي حقّقھا القانون في بعض البلدان لم أن  •
ريع يتم ا3يفاء بھا كاملة سواء في التشھدات والمواثيق الدولية لم اأن التزامات بعض دولنا بالمع

 لممارسة.أو ا

أن المنظمات غير الحكومية قّدمت، و& تزال، إسھامات ھامة لUنشطة السكانية وا3نمائية على  •
جميع ا�صعدة، وھي شريك حقيقي ونافع في تنفيذ برنامج عمل القاھرة ولدى العديد منھا خبرة 

 ،ورامس عشر من برنامج العمل المذكوقدرات ودراية في المجال ، كما جاء في الفصل الخ
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وإيمانا بدور المجتمع المدني في الرصد والتصّور والتنفيذ والمتابعة، وفي مناصرة قضايا التنمية 
 26إلى  24للسكان والتنمية المنعقد بالقاھرة من إلى المؤتمر ا3قليمي  والحقوق، تتقّدم جمعيات التحالف

التنمية المستدامة والتصدي بھذا النداء من أجل تكريس الحقوق والكرامة والمساواة و 2013 يونيو

  للتمييز والعنف :

ھذا التحالف سوف تستمر بالعمل الدؤوب مع كافة ا&طراف على  أعضاءالجمعيات  إن -1
عبر العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الموجه مرأة،ا�ولوية لل إعطاء

الجنسية حقوق حقوق النساء وخاصة الا&ھتمام بتعزيز المفاھيم الصحية وضدھا و
 الخ، وا3نجابية

 

حقوق ا3نسان والنوع  سياسات سكانية تستند إلى مقاربة دعوة الحكومات إلى وضع -2
مراجعة سياساتھا في ھذا ا&تجاه حتى تكون بّناءة وتقّدمية ترمي إلى  /وا&جتماعي، أو

 والشباب وتعزيز أدوارھم. والرجل تحسين أوضاع ا�سرة والمرأة

 
المفاھيم والقيم الفكرية والثقافية التي تنكر  التحالف تدين في ا�عضاءيات جميع الجمعإن  -3

على المرأة حقوقھا وأھليتھا للمواطنة الكاملة وتضعھا في مرتبة دنيا في ا�سرة 
والمجتمع، وتبّرر العنف والتمييز الممارس ضّدھا، فإنه يدعو إلى العمل على نشر ثقافة 

ز منذ التنشئة ا�ولى، وإلى التصدي لكل ا�فكار والمفاھيم الحقوق والمساواة وعدم التميي
 التي & تحقق ذلك.

 
أشكال التمييز  كافهدعوة الدول العربية كافة إلى رفع تحفظاتھا على اتفاقية القضاء على  -4

وإكسابھا صفة ا3لزامية وا&نضمام إلى البرتوكول ا&ختياري لھذه ا3تفاقية ضّد المرأة 
يق أحكامھا، وتنقية التشاريع الوطنية من كل ما يسيء إلى المرأة ويحّد على الجميع وتطب

عّزز دورھا في بناء تھا لحقوقھا، وھو ما من شأنه أن يمن مكانتھا ويضّيق عليھا ممارس
ع ويعّظم من مساھمتھا في التنمية ويتفق مع برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان المجتم

 .2014والتنمية ما بعد عام 

 
 

وضع إصدار تشريعات تجّرم العنف القائم على النوع ا&جتماعي وعوة الحكومات إلى د -5
 . تهموطنية لرصد حا&ت العنف المسلط ضّد المرأة والتصّدي له ومقاو اتآلي

 
، يوجد لھا أساس سليمالممارسات الضاّرة التي &  جميعتجريم دعوة الحكومات إلى  -6

أة وتزويج مثل ختان ا3ناث وتعنيف المر  ودعوة الجميع للتصّدي لتلك الممارسات
 .مبادئ حقوق ا3نسانقيم و ، والعمل على نشر القاصرات

 
ودعمه جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في وضع السياسات دعوة الحكومات إلى  -7

 أوالمبادرات التشريعية أمام  أشكال التضييقرفع كل والعمل على وتنمية قدراته 
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أجمل مساھمة أفضل في المشھد المجتمعي وفي التعاطي ا3يجابي ، وذلك من ا3جرائية
 والمؤّثر مع قضايا السكان والتنمية.

 
العمل والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل من الدعوة إلى مزيد  -8

 .وضمان حريتھاالحقوق ا3نسانية للمرأة 

 
في بيئة تشريعية وسياسية  تشّدد الجمعيات أعضاء التحالف على حّق المرأة العربية -9

 واقتصادية داعمة لفرض متكافئة. واجتماعية

 
دعوة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني العالمي والوطني إلى  -10

والفئات  تزام بتمكين كل فئات المجتمع وخاصة النساء وا�طفال والشبابلتجديد ا&
فرص  وإيجادمتاحة للجميع تكون  من تعليم جّيد وخدمات صحّية راقية ا�كثر تھميشا

متكافئة للكّل، ومشاركة حقيقّية في العملية التنموية، وفي صون الحقوق وتأمين الكرامة 
 للجميع. يةوالرفاھ

 
بالدعوة للعمل على أن تتضّمن  للسكان والتنمية يتوجه التحالف إلى المؤتمر ا3قليمي -11

، بصراحة ودّقة، قضايا المرأة 2014العالمية لما بعد التنموية البرامج وا�ھداف 

 .وتحصين المكتسبات والشباب والتمكين وتأمين الفرص والحقوق

 
دعوة الدول إلى اتخاذ ا3جراءات التشريعية والتنفيذية لحماية النساء وا�طفال والمسنين  -12

 في فترات الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعّية.

 
عّرف على أوضاع السكان تييمية والتحليلية للالدعوة إلى إنجاز الدراسات والمسوح التق -13

 والمرأة واحتياجاتھا.

 
 .دعوة الحكومات إلى توفير البيانات ا3حصائية الموثوقة ال<زمة -14

 
جمعيات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم  إشراكدعوة الحكومات العربية إلى  -15

 سيا في ذلك.السياسات والبرامج السكانية والتنموية واعتبارھا طرفا رئي

 
دعوة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى دعم المراكز والھياكل  -16

ا3قليمية العربية العاملة في مجال السكان والتنمية وقضايا المرأة والشباب خاصة، وذلك 
في عمليات الرصد والمتابعة  وإشراكھاشاريعھا وتيسير أعمالھا، من خ<ل تمويل م

 يم.والتحليل والتقي

 

 

 


